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Souhrn cílů pro letošní Misi 2012 
 

V roce 2012 jsme v Pákistánu pobývali, na rozdíl od předcházejícího roku, jen jednou, a to v září a 

říjnu. Pro letošní misi jsme si vytkli tyto cíle: 

1. Realizovat projekt, na který jsme dostali dotaci z programu Ministerstva zahraničních věcí 
„Účelová dotace v rámci poskytnutí humanitární pomoci v roce 2012“ s názvem „Obnova 
hygienických a zdravotních zařízení po lavinách v dolině Basho, discrict. Oprava vodovodů 
stržených lavinami a oprava dispenzária zničeného přívaly sněhu ve vesnicích Arandu a Bisil 
v Západním Himaláji – Karakoram, Baltistán, Pákistán“ 
V rámci tohoto projektu opravit a uvést do provozu 3 vodovody a jeden vodní zavlažovací 

kanál. Finanční spoluúčast nadace v projektu činila 20%. 

2. Realizovat projekt, jehož název je „Rozšíření a oprava školy“ a je z části (80%) financovaný z 

„Malého lokálního projektu rozvojové spolupráce“. Spočíval v zajištění nové třídy a opravě 

třídy stávající.  

3. Udělat inventuru léků a kontrolu registrů 

4. Nakoupit a dopravit léky na další rok provozu nemocnice. 

5. Provést běžnou údržbu nemocnice a technických zařízení. 

6. Převést a instalovat Mikrochirurgickou jednotku. 

7. Dohodnout ustanovení místa pro učitele. 

Kromě mise jsme měli doma v České republice několik přednášek, na kterých jsme prezentovali naši 

činnost filmovým materiálem pořízeným při našich pákistánských misích. Realizované akce: 

1. Tovéř - přednáška 

2. Chata Paprsek - přednáška 

3. Brandýs nad Labem - přednáška 

V rámci projektu jsme obdrželi také dotaci na zhotovení filmu, na kterém jsme průběžně pracovali. 

Byly do něj zahrnuty filmové materiály z celé doby našeho působení v Pákistánu. Film vznikal ve 

spolupráci s panem Liborem Jeřábkem a společností Videoart Production s.r.o. Zlín. 

Na začátku roku 2012 úspěšně proběhla stáž Dr. Niaze, kterou jsme mu zprostředkovali ve FN Brno – 

Bohunice. Dr. Niaz je oční lékař a na stáži v ČR se učil transplantaci rohovek. Tuto stáž nu nadace 

Czech Hospital zprostředkovala a financovala mu jak let, tak i pobyt v České republice. 
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Rozšíření a oprava školy 
 
Letošní mise začala 7. 6. 2012, kdy členové týmu Czech Hospital Dina Štěrbová a Víťa Dokoupil 
odletěli společně se dvěma dobrovolníky Marcelou a Ivem Škvařilovými do Pákistánu, aby splnili cíle, 
které jsme si pro rok 2012 vytyčili. Velkou devizou byla skutečnost, že Marcela je špičkovou lékařkou 
ve FN Olomouc. Tato dvojice si kromě jiného vzala na starost výběr a transport zásoby léků od 
distributora ve Skardu, kterými vždy na jeden další rok zásobujeme naši nemocnici v Arandu. Také 
provedli inventuru starých a zainventování nových léků do příslušných knih a léky přehledně uložili do 
polic. My jsme se tím pádem mohli věnovat ostatním projektům. 
 

Rozšíření a oprava školy 
Již v roce 2007, když jsme s Viťou Dokoupilem v rámci naší druhé pakistánské mise v Arandu postavili 

a uvedli do života naši malou českou nemocnici, jsme se zde seznámili s doposud jediným, dnes asi 

čtyřicetiletým, dobrovolně působícím místním učitelem Muhhamadem Anwarem, který se ve svých 

osmnácti letech stal prvním obyvatelem horní poloviny údolí Basho, který dosáhl maturity a 

s certifikátem se vrátil do své vísky. Protože v Arandu žádná škola nebyla, začal děti i dospělé zájemce 

vyučovat u sebe, ve svém bídném domečku, který obýval ještě s rodiči a rodinou svého bratra.Měl 

štěstí, že si v devadesátých letech jeho úsilí povšiml politik Rádža Azám, potomek feudálních vládců 

Shigaru, který v Arandu postavil první školu o dvou třídách. Dnes již nikdo neví, proč tenkrát vláda či 

obec nevykoupila pozemek, na kterém škola stojí od jeho původního majitele, vesničana Skandara. 

Tím vznikly dva vleklé a v podstatě nevyřešitelné problémy: za prvé, budova školy nebyla nikdy 

zapsaná do seznamu „oficiálních “školních budov Baltistánu a tudíž ani Anwar nemohl být ustanoven 

jako státem placený učitel v Arandu. A za druhé, protože Skandar nedostal za svůj pozemek peníze, 

ani nebyl ustanoven pro školu čokydarem, tj. státem placeným správcem školy, bez výčitek svědomí 

na oplátku zabral jednu ze dvou místností, ze které si udělal skladiště. A tak měla škola od začátku jen 

jednu třídu a nikdo s tím nic nenadělal. Takto nám to Anwar vysvětlil již v roce 2007 a my jsme mu 

slíbili, že časem s tím uděláme, co budeme moct. V té chvíli ale pro nás byla prioritou nemocnice, 

kterou jsme museli uvést do života a následně zajistit její provoz, protože jsme zjistili, že jinak nikdy 

nebude splněn její účel a budova skončí jako útočiště ovcí či koz, v lepším případě jako nějaké 

skladiště, tak jak jsme tomu byli svědky na mnoha jiných místech. V návaznosti na tento základní úkol 

také zajišťujeme cíle, které vedle dosažitelnosti zdravotní pomoci tvoří další neodmyslitelné pilíře 

zlepšení života v této tak tvrdé části světa, která se bez nadsázky nachází na samé hraně možného 

přežití. Z hierarchie důležitosti totiž logicky plyne, že je třeba nejprve život lidí, hlavně dětí, udržet a 

ulehčit, aby pak bylo koho vzdělávat. Vzdělání je stejně důležité jako zdraví, hygiena, teplo a výživa, 

hlavně z perspektivy budoucí udržitelnosti našeho projektu a i bez velkých slov víme, že je to 

posvátná věc.  

 Toužili jsme, samozřejmě, zlepšit zdejší situaci i v dostupnosti vzdělání, protože bylo nad slunce 

jasnější, že místní jednotřídní škola (jediná pro cca 300 dětí ve školním věku !!!)  a v ní působící jediný 

dobrovolný učitel je výsměchem i hanbou celé civilizace. Anwar za posledních 20 let buď nepobíral 

žádný učitelský plat, anebo plat naprosto nedostačující, podle toho, kolik peněz zrovna měla 

pakistánská nadace podporující neoficiální školy. (National Education Foundation). Může proto učit 

pouze tehdy, není-li jinými povinnostmi odvelen na svoje pole, pastviny, či k jiným životně důležitým 

činnostem v zájmu přežití jeho vlastní rodiny. O to větším zázrakem se jeví skutečnost, že i v této 

situaci z Anwarových žáků již nejméně deset dosáhlo maturity, včetně našeho vynikajícího dispenzáře 

Najafa a další chlapci, touto skutečností motivovaní se snaží je následovat. Bohužel co se týče dívek, 
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nemají prozatím žádnou šanci opustit na několik let Arandu kvůli něčemu pro ženu tak 

nepotřebnému, jako je maturita! Ale třeba se to v budoucnu také změní. Z dané situace pro nás 

postupně vykrystalizovaly v tomto směru dva úkoly:  

1. Pro začátek sehnat někoho, kdo by postavil školu novou, anebo, při nejmenším 

zrekonstruovat stávající školu a rozšířit ji alespoň o jednu třídu. 

2. Získat pro Arandu alespoň jednoho státem placeného učitele, nejlépe, kdyby to mohl být 

stávající dobrovolník Anwar, anebo některý z jím vychovaných maturantů. 

Protože druhý z úkolů je v Pakistánu typickým během na dlouhou trať, a není v našich silách (jako 

cizinců) jej rozhodnout, i když jsme se již se svojí žádostí dvakrát dostali až k nejvýše postavenému 

politikovi celé provincie (tzv.Chief ministr, něco jako premiér lokální vlády), řešíme to prozatím 

nesystémově. Každý rok proto necháváme z prostředků nadace alespoň nějakou částnepeněz 

přilepšení Anwarova učitelského platu. 

Co se týče budovy, pokusili jsme se po přečtení bestselleru „Tři šálky čaje“ několikrát kontaktovat 

jejího autora, Američana Grega Mortensona Domnívali jsme se, že při jeho finančních možnostech (v 

devadesátých letech minulého století založil humanitární organizaci CAI -Central Asia Institute, která 

disponuje miliony dolarů právě pro stavbu škol v Baltistánu ) by to pro něj žádný velký problém nebyl. 

Ani jeden z kontaktů nebyl ale vyslyšen. Každopádně, když jsme definitivně poznali, že se školou si 

budeme muset pomoct sami, a také, že by se to již nemělo odkládat, protože v Arandu je dětí stále 

více, začali jsme v roce 2011 hledat vlastní řešení. Na novou školu, samozřejmě, peníze neseženeme, 

ale co, kdybychom navrhli Skandarovi odstupné za to, že vyklidí svoje skladiště a pak z něj vybudovali 

druhou třídu? Tentokráte se nám podařilo „diplomatická“ jednání se Skandarem vyřešit dokonce na 

dálku pomocí mobilního telefonu přes prostředníka, přítele a pomocníka Husajna, se kterým jsme 

několikrát věc projednali a on ji, svým způsobem zprostředkoval přímo Skandarovi, protože, kromě 

jiného bychom se s ním ani jazykově nebyli schopni domluvit. Zároveň jsme na tuto akci sháněli 

sponzora, kterého jsme skutečně našli v podobě MLP, (toto na stránky nedávat) vypsaného Českou 

Ambasádou v Islamabádu.Mělo to jen jeden háček v podobě termínu dokončení i podání závěrečné 

zprávy, kterým byl konec října 2012. Pokud by se celou akci v tomto smyslu nepodařilo dokončit, 

hrozilo by nám, že sponzorský dar budeme muset vrátit, i kdyby již velká část z něj byla 

proinvestovaná. Protože jsme ale zvyklí riskovat, co je základním předpokladem humanitární práce 

provozované v pakistánských podmínkách, rozhodli jsme, že se o to pokusíme. Zároveň jsme posunuli 

termín naší mise, kterou obvykle děláme až v září-říjnu na dřívější datum, abychom měli časovou 

rezervu. Tak se stalo, že jsme tentokrát do Islamabádu odletěli již začátkem června 2012. Tentokrát 

s námi jeli i manželé Marcela a Ivo Škvařilovi, když pro nás velkou devizou byla skutečnost, že 

Marcela je špičkovou lékařkou ve FN Olomouc. Tato dvojice si kromě jiného vzala na starost výběr a 

transport zásoby léků od distributora ve Skardu, kterými vždy na jeden další rok zásobujeme naši 

nemocnici v Arandu.Také provedli inventuru starých a zainventování nových léků do příslušných knih 

a léky přehledně uložili do polic My jsme se tím pádem mohli věnovat ostatním projektům, když 

kromě školy jsme měli ještě další granty. Byla to hlavně rekonstrukce hlavního vesnického 

zavlažovacího kanálu z ledovců nad vesnicí, který strhly sesuvy a půdy a ledové laviny a vybudování 

tří vodovodů na vzdálených a nepřístupných pastvinách nad ledovcem Čhogo-Lungma. Jako vždy 

v Baltistánu, začal nám závod s časem, z kterého nám hned na začátku ukrojila skoro celý týden smůla 

v podobě špatného počasí, které nám opět znemožnilo získat do Skardu letenku. Nakonec jsme proto 

museli jet pronajatým autem, co je nejen dražší a časově náročnější než let, ale také mnohem 

nebezpečnější vzhledem k eskalujícímu napětí, podněcovaného Talibanem mezi vyznavači islámských 
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větví Sunni a Shia na území Kohistánu a Diamiru v údolí Indu pod Nanga Parbatem. Nakonec jsme byli 

u jednoho Check Pointu za městečkem Besham dokonce donuceni místním velitelem policejní hlídky 

na několik set kilometrů tohoto úseku přijmout spolu s několika dalšími auty vezoucími cizince 

vojenský doprovod.Opustil nás až u k Raikotskému mostu, nedaleko kterého již z KKH odbočuje 

vojenská cesta do Skardu. 

 Skandar, který po předchozích telefonických větřil pro sebe dobrý byznys, na nás již čekal ve Skardu a 

překvapilo nás, že jsme se s ním velice rychle domluvili na celkem rozumných podmínkách jeho 

odstoupení z používání již zmíněného skladiště. Skandar se také nabídl, že nejen že zařídí vystěhování 

skladiště, (co ostatně ani nikdo jiný nemohl udělat), ale že také provede příslušné stavební práce na 

plánované rekonstrukci obou tříd. Slíbil také, že vše bude včas hotovo, tak abychom školu mohli 

slavnostně otevřít před naším odjezdem do Česka. Když jsme ale do skladiště konečně skutečně 

fyzicky nahlédli, podlomily se nám kolena a opět jsme vážně zapochybovali, že z této šílené tmavé, 

nesmírně špinavé a zapáchající jeskyně může v krátké době vzniknout nová školní třída. Skandar ale 

mával rukou nad našimi pochybnostmi a okamžitě nastoupil i s celou četou dalších vesničanů, které 

ve vlastní režii najal. Nastalo vyklízení a pálení odpadků, likvidace početných krysích hnízd a pavučin a 

za několik dní již místnost byla vyklizena. Teď jsme konečně viděli, co se vlastně musí udělat a nebylo 

toho málo. Vzhledem k tomu, že místnost vlastně nikdy nebyla dotažena do definitivní podoby, 

musela se tady udělat cementová podlaha, podbít stropy překližkou, přichystat dva komíny pro 

kamínka v podzimním období, kdy teplota již klesá pod bod mrazu, musela se natřít a zasklít okna (v 

obou třídách), natřít dveře a opravit venkovní cementová podlaha malého přilehlého podloubí. Každá 

pořádná škola také potřebuje školní lavice a stoly, katedru pro učitele a pořádnou černou tabuli. Ve 

Skardu jsme proto s pomocí Husajna vybrali stolařství, stolky jsme si sami navrhli a cenu usmlouvali, 

pro menší děti jsme nakoupili židličky z plastu, pro větší pak nechali vyrobit židle ze dřeva. Aby měl 

Anwar také radost, koupili jsme mu pořádné principálské křeslo a objednali stůl. Nezapomněli jsme 

ani na tabuli. Rozhodli jsme se, aby škola byla veselá, že dřevěný nábytek natřeme čtyřmi 

pastelovými syntetickými barvami a vybrali jsme kombinaci žluté, oranžové, zelené a blankytně 

modré. Rovněž jsme vybrali světle šedou barvu na podlahu již stávající třídy, bílou na stropy a zdi, pro 

novou třídu mezitím z Islamabádu dorazila zásilka obsahující několik rolí béžového linolea, které jsme 

tam po příjezdu nakoupili pro novou třídu a částečně pro nemocnici. Také jsme nechali nařezat 

několik desítek okenních skel pro šest školních oken. Následoval postupný odvoz těchto věcí do 

Arandu, bylo toho zase mnoho plně naložených nákladních džípů. Moc nás nepřekvapilo, že čerstvé 

nátěry všech 40 školních stolků (každý pro dvě děti) cestou značně utrpěly, naštěstí jsme s tím 

počítali a koupili barvu do rezervy a na opravy. Této opravy jsme se ujali radši my osobně s Viťou, co 

se stalo až když vše ostatní bylo hotovo.Protože bylo slunečné počasí, stolky jsme rozložili a natřeli 

dvěma posledními nátěry na prostranství před školou, které jsme ještě předtím nechali zbavit 

jednoho zapáchajícího záchoda a hromad smetí.Také jsme jej srovnali s pomocí mladého Jakuba a 

jeho pracovní čety a ohraničili bílými oblázky, které sem nanosili další pomocníci z řeky Basho. Tím 

nám navíc vznikl krásný školní dvůr. Když to Skandar viděl (zlikvidovaný záchod patřil právě jemu, 

protože bydlí hned vedle), celý zjihl, oči, které zvedl k nebi ,se mu zamžily a řekl svojí chabou 

askytnoungličtinou : „Alláh is happy“ a bylo to asi opravdu tak. Nakonec se to všechno stihlo, mezitím 

byly dokončeny i ostatní projekty a dva dny před naším odjezdem z Arandu (datum) jsme naplánovali 

slavnostní otevření školy. Jedna z tříd bude sloužit přibližně 40 prňáčkům a druháčkům, druhá pak 

stejnému počtu dětí o rok-dva starších. Tyto děti bude učit nadále Anwar, sám, či případně s novým 

učitelem, pokud by konečně byla vyřízena naše žádost o jeho ustanovení. Anwarovi zase na rok 

dopředu dáme menší plat. Děti od páté třídy, pokud se vůbec vyskytnou ( docházka do školy totiž 

v Pakisttánu není povinná) budou pak chodit do nové školy, kterou se tam rozhodla postavit jedna 
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horolezkyně z Nového Zélandu a jejíž základy se již rýsují kousek od naší školy. Toto radostné a 

nečekané překvapení jsme se dozvěděli v Islamabádu hned po našem příjezdu od jistého Mirzy Baiga 

ze Shimshalu, co je karakorumské údolí spadající do povodí Hunzy. Mirza je totiž výškovým nosičem, 

který na Spantik občas organizuje malé expedice a tak se stalo, že jedna z jeho klientek po návratu 

z expedice a návštěvě naší nemocnice se rozhodla takto pomoct naší vesničce. Zdá se, že příklady 

táhnou a my jsme hlavně šťastni, že i bez pomoci Grega Mortensona a dalších námi oslovených 

institucí nám řešení doslova spadlo s nebe.  

 V předvečer oslavy jsme školu perfektně vyčistili a zároveň jsme tohoto využili k instruktáži učitele a 

dětí, jak vlastně o její čistotu i nadále pečovat. Nakoupili jsme totiž vědra, košťata a hadry a pokusili 

jsme se vštípit Anwarovi, že čistota a udržování „České školy “ je stejně důležité, jako přístup 

k vědomostem, které v ní děti dostanou. Také jsme Anwarovi kladli na srdce, aby šel příkladem a 

chodil do školy umytý a v čistém oblečení. 

 Otevření školy bylo úžasné! Přišli zástupci všech generací, včetně nejstaršího občana Arandu, děti 

přišly vymydlené a ve vypraných uniformách a učitel Anwar měl dokonce na hlavě novou čepku! 

Oslava začala venku, kde děti nastoupily do řad jako při hodině tělocviku a úvodem zazpívaly 

pakistánskou hymnu. Pak jsme s Viťou zasadili dva stromky  – byly to vrby, aby se na tuto událost jen 

tak nezapomnělo. Po proslovech starosty Chairmana Alího a dalších jsme dětem popřáli mnoho 

úspěchu při získávání vědomostí, které budou tím nejúčinnějším klíčem k tomu, aby v budoucnu 

pomohly své vesnici. Pak se všichni nahrnuli do tříd a a všichni si posedali na židle, někteří museli 

dokonce sedět i po dvou, protože nebylo dost místa pro všechny. Předzpěvák Taki zvučným hlasem 

zanotoval baltijskou písničku, jednu, druhou a postupně se všichni přidali. Zpíval i malý Taki, a Panč 

Seri (co znamená „pětikilový“), zpíval v poslední lavici dokonce i malý Hasan s chromými nohami, o 

kterém otec Jaffar řekl, že když mu Aláh dal špatné nohy, měl ho raději nechat umřít, zpívali všichni 

kluci a potichounku dokonce i některé holky, zpívali jsme nakonec všichni. Zdálo se, že všichni jsou 

šťastni, že na chvilku zapomněli na všechno špatné a my s Viťou jsme se neubránili menšímu záchvatu 

vlastenectví, když to na závěr ze stovky dětských hrdel zaburácelo: „Czech republic-zindabád, Misis 

Dina-zindabád, mister Vita-zindabád!!!!“ 
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Nový strop a jeho nátěr 

Betonování podlahy 
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Kontrola probíhajících prací 

Nátěr tabule 
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Nová podlaha 

Poslední nátěr 
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Kladení lina 

Nátěry lavic si raději děláme sami 
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Bude to první barevná třída v Baltistánu 

Test před zahájením výuky 
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Do nové třídy se k naší radosti prosadila i děvčata 

Žačky v Czech schcool 
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Oprava vodovodů a vodního kanálu 

Vodovod Schenchecha (Šenčecha) pro Ghon 
 Nad Vesnicí Ghon je mohutný žleb, nad kterým je velký ledovec zásobující políčka Ghonu. 

Voda je pomocí kanálu přivedena až do vesnice Ghon. Je to však ledovcová voda, která se nedá užívat 
jako voda pitná. Na pravém svahu (při pohledu proti žlebu) je pramen pitné vody. Voda z tohoto 
pramene byla v minulých letech svedena polyetylenovým potrubím do vesnice Ghon. Náš nový 
vodovod tvoří další větev stávajícího vodovodu. Je k němu připojen vysoko nad vesnicí v ústí žlebu. 
Nové polyetylenové potrubí je v obrovském suťovišti spadajícím ze zmiňovaného žlebu mezi 
vesnicemi Ghon a Arandu. Zásobuje malou pasteveckou vesnici a nová obydlí vznikající na staré říční 
terase. Polyetylenové potrubí je zakopané do země tak, aby v zimě nebylo strženo lavinou. Vodovod 
je dlouhý necelých 3000 feetů tj. cca 1 km. Po 1800 feetech je vývod do pastevecké vesnice a dále 
pak pokračuje na staré řečiště, kde jsou nové domy obyvatel Arandu. Tady vodovod končí.  

Dovoz materiálu nebyl tak složitý. Dovezl se terénními auty, tak jak je v tomto kraji zvykem. 
Problémové a časově náročné bylo jen kopání rýhy v tomto složitém kamenitém terénu. 

Vodovod byl uveden do provozu a je funkční. 

 

 

 

 

 

Trasa vodovodu Chenchecha. Vpravo ve svahu je malá pastevecká vesnice. 
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Vykopat rýhu pro vodovod není snadné 

Dole je vidět staré řečiště, které se začíná osídlovat.  
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Vodovod Bargandzo (Bargandžo) 
 Vodovod je v pastevecké vesnici Bargandzo. Vesnice Bargandzo, kde část obyvatel Arandu i 
s dětmi a dobytkem tráví léto, je den cesty od Arandu. Nejprve se jde několik hodin po levé 
ledovcové moréně až pod prudké svahy údolí, v jehož závěru je masiv hory Bargandzo. Odtud se 
začíná stoupat 1600 výškových metrů k nejvýše položeným obydlím. Výstup je pro nás zpočátku při 
krátké aklimatizaci hodně náročný. Podmínky k životu jsou hraniční. Neuvěřitelně nuzná obydlí, 
vystavěná jen z kamene s otevřeným ohništěm. Hygienické podmínky jsou katastrofální. Vlastně 
nulové. Hlavně děti tu trpí parazity, průjmy a nemocemi z nečistoty. Nejbližší pramenitá voda, která 
byla přivedena vodovodem k vesnici, je ještě 100 výškových metrů nad vesnicí ve značně 
nepřístupném terénu. Doposud pro vodu chodily především děti, sice k přístupnějšímu prameništi, 
ale hodinu vzdálenému.  

 Doprava materiálu byla pomocí nosičů. Vše se odnosilo na zádech. Polyetylenové potrubí se 
zakopalo pod povrch tak, aby je nesebrala v zimě lavina. Terén byl hodně náročný i co se bezpečnosti 
týče. Kamenitý s volnými kameny a kilometrovými svahy prudce se svažujícími k ledovci Chogo-
Lungma. 

 Vodovod byl uveden do provozu a je funkční. Kromě přivedení vody a zlepšení hygieny slouží i 
k napájení dobytka, který tak nemusí sestupovat nebezpečným kilometrovým svahem k řece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodovod je v nadmořské výšce 4600 mnm 
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Obydlí ve vesnici Bargandzo … 

… a jeho interiér 
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Terén je hodně náročný vysoko nad ledovcem Chogo-Lungma 

Osvědčený čistící tank, opatření proti ucpávání potrubí - náš vynález 
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Vodovod Gemendoc (Bulacho) 
 Vodovod je opět v pastevecké vesnici Gemendoc. Ta je od Arandu vzdálena dva dny 
celodenního pochodu do údolí ledovce Chogo-Lungma. První den se jde celý den po boční ledovcové 
moréně. Druhý den se překračuje ledovec plný velmi nebezpečných trhlin. Přechod ledovce zabere 
opět celý den. Vodovod na Gemendocu je nejdelší, vybudovaný ve svahu starých říčních udusaných 
písčitých nánosů. Sklon svahu, odhaduji, je mezi 75 a 90 stupni. Na rozdíl od místních, kteří zde 
doslova pobíhali v pantoflích, jsme se tu my na některých místech nemohli udržet. Bez jejich pomoci 
bychom se skutáleli dolů do divoké ledovcové řeky. Z těch tří vodovodů je tento nejdelší. Má něco 
přes 3000 feetů. Vzhledem k délce a malému spádu byl zpočátku problém vodu potrubím protlačit, 
ale nakonec se to podařilo. Vesnice je opět jako z doby kamenné. Stavby z volně vrstvených kamenů, 
jehož jednu stěnu tvoří obrovský kámen. Stavba je bez oken a s otevřeným ohništěm. Stavbou volně 
profukuje vítr. Podlaha je udusaná hlína či písek, na které je houně případně koberec primitivně 
utkaný z kozí vlny. 

 Doprava materiálu byla pomocí nosičů. Vše se odnosilo na zádech. Polyetylenové potrubí se 
zakopalo pod povrch tak, aby je nesebrala v zimě lavina.  

Vodovod byl uveden do provozu a je funkční. Kromě přivedení vody a zlepšení hygieny slouží i 
k napájení dobytka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodovod Remendoc je nejdelší 
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Cesta do pastevecké vesnice Remendoc je na dva dny. Nocování na moréně 

Už jen překročit ledovec Chogo-Lungma, což je 6 hodin cesty. Vesnice je v protějších svazích 
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Ke každé vesnici patří neodmyslitelně děti. 

Trasa vodovodu nad vesnicí Remendoc 
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Vodní kanál v Arandu 
 Jedna z nejdůležitějších věcí pro život v těchto vysokohorských těžko přístupných vesnic je 
vodní kanál, kterým se přivátí životadárná voda na políčka. Voda totiž většinou teče tam, kde políčka 
nejsou a lidé si ji musí na pole dovést. K tomu jim slouží vodní kanál. V Arandu v zimě napadlo 
extrémně sněhu a tím bylo i hodně velkých lavin. Jedna taková nad Arandu přeletěla přes vodní 
kanál, jehož některé úseky zbortila. V jednom místě dokonce způsobila i velký sesuv půdy i s vodním 
kanálem. Kanál byl zničen a přestal plnit svoji funkci. Přestal zásobit vodou svah, na kterém rostla 
píce pro dobytek a políčka v horních patrech. Úroda byla ohrožena a tím i zásoby na zimu. Oprava 
kanálu byla pro vesnici životně důležitá. Při propočtech hodnoty opravy a našich finančních možností 
jsme zjistili, že při stávajícím rozložení financí nejsme schopni kanál opravit. Po vyhodnocení situace 
na místě jsme ale došli k závěru, že pro naplnění cílů bude nejlepší, když peníze určené na nákup 
materiálu na opravu Dispenzária převedeme do nákladů na materiál pro opravu vodního kanálu a 
stejně tak i náklady na samotnou opravu Dispenzária převedeme do opravy vodního kanálu. To byla 
jediná možnost jak životně důležitý kanál profinancovat. I tak je nám jasné, vzhledem k rozsahu prací 
a potřeby materiálu, že finance budou hraniční. Problém byl v tom, že v jednom úseku, kde lavina 
strhla celý svah, nebude možné kanál vybudovat klasickým způsobem. Jednalo se o délku asi 200 
metrů. Ten jsme museli zatrubnit ocelovými rourami. Kromě tohoto 200 metrů úseku bylo nutné 
vyspravit další místa kanálu. Jejich oprava již ale nebyla tak náročná. Před položením a spojením rour 
jsme museli na sesutém svahu vyzdít kamennou podsadu pro roury. Ze svahu bylo nutné odstranit 
volné kameny respektive balvany a celé volné plotny. Další problém byl, že zbytky laviny stále ležely 
ve žlebu a jak to vypadá, nějaký rok tam vydrží a my se museli lavinou tunelem prokopat až k místu, 
z kterého se jímá voda pro kanál. Celková délka kanálu je kolem tří kilometrů je 800 m nad vesnicí. 
Veškerý materiál se opět musel odnosit na zádech domorodců.  
 Hned na začátku naší mise jsme se v Arandu setkali s inženýry a členy Aga Khanovy nadace, 
která působí teď v Baltistánu. I ta staví kanály, vodovody, školy atd. Když slyšeli, co máme v plánu, jen 
se nám smáli, že vodovody a hlavně kanál za ty peníze a hlavně v tom termínu není možné zvládnout. 
Přijeli do vesnice i na závěr naší mise a nemohli tomu uvěřit, že se nám všechno podařilo realizovat a 
jen nevěřícně kroutili hlavou a nemohli pochopit, jak jsme to dokázali. Opět jsme jim jednou ukázali, 
co Czech NGO dovede. Je to i úžasný výsledek našeho dlouhodobého působení na vesničany. 

Kanál je úžasné dílo vysoko nad Arandu. Místní ukázali mistrovství práce s kamenem a 
improvizací. To, že jsme dokázali kanál zhotovit v tak omezeném čase, který je limitovaný naším 
pobytem, vyvolávalo údiv u úředníků a jiných renomovaných NGO. 
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Poloha vodního kanálu. Na svahu je zřetelně znát vysychání svahu. 

Zavalený úsek vodního kanálu způsobený lavinou 
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Zatrubněný úsek vodního kanálu přes sesuv svahu 

Stržený vodní kanál sesuvem svahu 
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Kopání tunelu k řečišti pro napájení kanálu 

Vyčištěný a zrekonstruovaný kanál nad vesnicí Arandu 
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Vyzděný stržený úsek 

Naplněný kanál vodou 
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Průběžné projekty a činnosti v rámci dosažení trvale udržitelného 
stavu civilizačních vymožeností  
 

Léky 
 
  Kromě opravy školy, vodovodů a vodního kanálu máme i mnoho jiných 
průběžných úkolů, které pravidelně každým rokem opakujeme. Ani rok 2012 nebyl v 
tomto směru žádnou výjimkou. Nejdůležitějším z průběžných úkolů je nákup léků, a to 
vždy zase na celý rok dopředu. Letos si tento úkol vzali za své dobrovolníci manželé 
Škvařilovi. Kromě samotného nákupu dostali na starost i kontrolu nákupu po jeho dovozu 
na místo, pomohli Najafovi vše řádně zainventovat a přehledně uložit do polic, které 
vyplňují celý obvod největší ze tří místností naší nemocnice.  
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Transplantace očních rohovek 

 
  Nezanedbatelnou součástí zdravotních problému a trampot jsou pro baltijské 
horaly i poruchy zraku a úrazy, či nemoci očí. V extrémně těžkých podmínkách, doslova 

na hranici přežití je možnost zdárně 
fungovat s chatrným zdravím a bez dobré 
kondice prakticky nemyslitelná a totéž 
platí pro člověka s poruchou zraku. S 
tímto problémem jsme se setkávali, 
podobně jako s mnoha jinými, již od 
začátku našeho působení v Baltistánu. 
Většinou to sice byly jen různé záněty a 
krvavá bělma způsobená ostrým sluncem, 
anebo kouřem z otevřených ohnišť, co 
většinou, alespoň na čas, vyřešily 
mastičky či oční kapky, někdy i 
doporučená hygiena. Seznámili jsme se i 

se skutečností, že mezi zdejšími lidmi je poměrně hodně rozšířené onemocnění trachom, 
které, pokud se neléčí, může přivodit časem slepotu. Je zajímavé, že trachom údajně 
přenášejí mouchy, kterých jsou ve vesnicích celé mraky, a protože mouchy se drží tam, 
kde cítí máslo, postihuje tato nemoc více lidi bohatší, než ty, kteří tolik másla nemají. 
Trachom se léčí prý poměrně jednoduchou operací, v poslední době ale také specielním 
druhem antibiotika, takže problém je poměrně schůdný. Také jsme si všimli, že v Arandu 
jen asi dva lidé měli brýle, co ale, jak jsme zjistili později, nebylo dáno tím, že by všichni 
viděli jako ostříži, ale spíše jen nedostupností brýlí, či vůbec neznalostí, že něco takového 
může zrak zlepšit. Přesvědčili jsme se o tom v zimě 2010, kdy jsme do Arandu pokusně 
přinesli krabici náhodně darovaných brýlí s různým dioptriemi. Byly to brýle většinou pro 
dalekozraké a naše tušení se naplnilo. Když jsme rozhlásili, ať se dostaví všichni, co 
předtím viděli a teď ne, dostavilo se asi 20 starších mužů a dědečků, mezi nimi i dva 
mullahové, kteří velice trpěli tím, že si nemohou již přečíst svoje súry z koránu, protože 
na ně nevidí. Začalo zkoušení brýlí, k čemu posloužil někým přinesený výtisk koránu a po 
chvíli se začaly ozývat radostné výkřiky, když někteří z mužů zjistili, že Alláh udělal v 
podobě vhodných brýlí s jejich očima zázrak. Od té doby jsme v Arandu napravili zrak 
mnoha dalším jeho obyvatelům. 
  V průběhu naší mise v roce 2010 nám Azra, (maminka Azámka, kterému jsme v 
roce 2007, když mu byly sotva dva týdny, zachránili život) přivedla svého asi 
osmnáctiletého bratra kterému nikdo jinak neřekl než Mahmaččo, co znamená jakousi 
zdrobnělinu jména Muhammad. Urostlý mladík měl v duhovce levého oka světlehnědou 
skvrnu, zřejmě po nějakém neléčeném zánětu či úrazu, oko ho bolelo a neustále slzelo a 
také samozřejmě nefungovalo, jak by mělo. Mahmaččo jím prakticky neviděl a když chtěl 
něco vidět svým zdravým okem, musel si to nemocné zakrýt dlaní. Vzali jsme chlapce do 
Skardu a začali jsme se poptávat po očaři. Shodou okolností jsme na bazaru narazili na 
další podobný případ, kterým byl asi třicetiletý Ibrahim, také obyvatel Arandu, který 
přišel do Skardu sám hledat pomoc. V jednom oku měl také hnědou skvrnu a ta ho také 
bolela a způsobovala problém s viděním. Oba jsme vzali a šli jsme se vyptávat do státní 
nemocnice DHQ, kde jsme poprvé zaslechli jméno Dr.Niaz Ali. Dalo sice ještě práci tohoto 
člověka skutečně nalézt, ale výsledek našeho snažení stál za to.  
 Ve své ordinaci nás nakonec přivítal pomenší muž, černovlasý a s černým 
plnovousem, pravověrný Sufi Muslim, jak jinak, s dobráckými plaménky v tmavých očích. 
Tehdy šestačtyřicetiletý otec šesti dětí a manžel tradiční baltijské manželky, která neumí 
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otevřít počítač, zatímco ale již všechny děti, včetně holek, studují. Žije v tzv. spojené 
(joint family) třígenerační rodině, protože když se trochu vzmohl a postavil si ve Skardu 
dům, vzal k sobě rodiče, kterým se před léty narodil ve velmi prostých poměrech odlehlé 
baltijské vísce. Hrdě nám řekl, že v jeho domě teď žije 30 osob z jeho příbuzenstva. Dr. 
Niaz Ali je jedním z mála Baltijců své generace, kteří v Pandžábu nejenže úspěšně 
vystudovali medicínu, ale také se namísto vydělávání velkých peněz vrátili do rodného 
kraje pomáhat svým krajanům. Ve své ordinaci, která by svým zařízením a množstvím 
prachu jen těžko snesla srovnání s evropským standardem měl kupodivu moderní přístroj 
od Zeisse, sice také zaprášený, ale funkční a až mnohem později jsme z něj dostali, že je 
to dar evropského sponzora.  
 Když Niaz vyšetřil oba případy, řekl, že Mahmaččovi pomoct může, ale Ibrahim má 
v oku zanedbaný vřed (ulcer) a v daném stavu on sice může oko uklidnit, aby tolik 
nebolelo, funkčnost ale ovlivnit nemůže. Jediné, co by pomohlo, je transplantace 
rohovky, kterou, bohužel, neumí, i když jiných operací dělá ve své provincii kolem 1200 
ročně (!!) Pokud chceme pacientovi pomoct, můžeme ho poslat na operaci buď do 
Evropy, anebo, levněji, do Nepálu. V té chvíli mi blesklo hlavou, že Češi, konkrétně 
nezisková organizace Petry Procházkové v minulých letech iniciovala výuku afghánského 
očního chirurga právě na transplantaci rohovek, tak jsem to alespoň kdysi zaregistrovala 
v našich médiích. Později byl dokonce zaznamenán tragický případ vražedného 
teroristického útoku na cizince-oční lékaře z USA, kteří v Badachšánu (část Severního 
Afghánistánu) zřejmě také provozovali tyto transplantace. Zeptali jsme se Niaze, jestli by 
se technice transplantací očních rohovek také chtěl naučit, kdyby měl možnost a on 
smutně souhlasil s tím, že na to ale v žádném případě nemá finanční prostředky.  
Začali jsme v této věci pátrat a brzy jsme zjistili, že Berkat, česká nezisková organizace 
Petry Procházkové se transplantacemi v Afghanistánu stále zabývá, původně jediný 
kábulský ophtalmolog Dr.Waheed vyškolil další svoje žáky, takže tam již funguje vyspělý 
transplantační tým a Berkat tam každý rok posílá kolem deseti rohovek z ČR, které 
nakupuje z výtěžků svých humanitárních sbírek. Tyto se ihned aplikují připraveným 
pacientům, protože doba jejich použitelnosti je velmi krátká, a jen díky armádním 
letadlům, které tam občas létají a rohovky berou sebou, se to dá stihnout. Také jsme 
zjistili, že afghánská legislativa podléhající Šáriji považuje odebírání rohovek mrtvým za 
zločin, podobně neakceptovatelné je pro pravověrné muslimy zpravidla i aplikace rohovek 
z nevěřících psů. V Pákistánu, který je přece jen mnohem vyspělejším právním státem, je 
naopak odebírání rohovek povoleno za předpokladu souhlasu dárce ještě za života. (U 
nás rohovky nejsou považovány za orgány, ale jen za tkáně a jako takové, jejich odběr 
nepodléhá souhlasu dárce). Také jsme zjistili, že na soukromých klinikách v Karáčí a 
Lahore se transplantace uskutečňují, přičemž rohovky se nakupují ze Singapúru a dalších 
zemí. Je samozřejmé, že něco takového si mohou dovolit jen ti nejbohatší. Slovo dalo 
slovo, oslovili jsme jednak Petru Procházkovou, ale také naši spřízněnou Fakultní 
nemocnici v Brně-Bohnicích a v minulém roce jsme již na naši misi jeli s nadějnými 
přísliby. Dr.Niaz, když zjistil, že naše nabídka ve formě pozvání do ČR, kde by se 
transplantacím i technice odebírání a správného skladování očních rohovek mohl naučit je 
reálná, projevil velké nadšení a tak se věc zdárně vyvíjela dál. Jednak jsme pořídili 
filmový záznam jedné z jeho mnoha operací, kdy pacientce-chudé Baltijce obratně 
vyměnil oční čočku, jako důkaz svých operatérských dovedností. Také jsme se blíže 
seznámili s baltijskou statistikou slepoty způsobené poškozením rohovky, která činí asi 
10%, a pořídili jsme i další filmový a fotografický materiál k této otázce. Na ruku nám šla 
i Česká ambasáda v Islamabádu v čele s novým velvyslancem panem Ing.Křenkem a 
nejkrásnějším vánočním dárkem pro nás byla skutečnost, že jak Fakultní nemocnice v 
Brně, tak soukromá oční klinika Lexum v Praze, poskytnou školení v rámci svého 
sponzorského daru bezplatně!!! A tak se stalo, že sice po mnoha peripetiích, ale ve 
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zdraví, opustil Dr.Niaz na dva měsíce svoje pacienty, jejichž počet činí podle obvodu 
který má na starosti téměř 3 miliony a 10. ledna 2012 vystoupil z letadla na ruzyňském 
letišti v Praze. Stáž trvala 2 měsíce, pan Dr. Niaz se vrátil domů a my můžeme s velkou 
radostí i vděčností konstatovat, že odešel domů vyzbrojen novými vědomostmi i 
krásnými zážitky a snad, Inshallah, jak říkají všichni muslimové, se v Bohem 
zapomenutém Skardu pomalu rozjede nový humanitární projekt- transplantace očních 
rohovek pro nejchudší z nejchudších.  

 Rádi bychom na tomto místě 
poděkovali jak vedení FN Brno-Bohunice, 
reprezentované osobou ředitele pana 
MUDr.Krause, MBA, tak paní primářce 
tamější Oční kliniky Prof.MUDr.Evě Vlkové, 
CSc operatérce a učitelce Dr.NIaze paní 
Doc.MUDr.Hlinomazové, PhD a v 
neposlední řadě i pracovníkům Tkáňové 
banky v Brně.Náš upřímný dík patří taktéž 
i majiteli a řediteli v jedné osobě kliniky 
Lexum v Praze, panu Prof.MUDr.Martinovi 
Filipcovi CSc, pracovníkům Tkáňové banky 
ve Vinohradské nemocnici v Praze a 

mnoha dalším lidem, kteří napomohli tomuto dobrému skutku.  
Nesmíme zapomenout na firmu SPIRIT MEDICAL, spol. s r.o., která věnovala Dr.Niazovi, 
potažmo nemocnici DHQ ve Skardu, oční mikrochirurgickou jednotku Protegé s 
příslušenstvím. 
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Oční mikrochirurgická operační jednotka 
 V letošním roce jsme zorganizovali dvou měsíční lékařskou stáž MUDr. Niaze ve fakultní 
nemocnici Brno-Bohunice na oční klinice u Prof.Mudr.Evy Vlkové, Csc a operátorky paní 
Doc.MUDr.Hlinomazové, PhD a klinice Lexum u Prof.MUDr.Martina Filipce, Csc. Na závěr stáže 
věnovala firma SPIRIT MEDICAL s.r.o. spolu s FN Brno-Bohunice MUDr.Niazovi respektive nemocnici 
DHQ ve Skardu oční mikrochirurgickou jednotku Protegé. K ní naše občanské sdružení zakoupilo 
v Piešťanech u firmy Ekom s.r.o. bezolejnatý kompresor. Vítězslav Dokoupil absolvoval školení u firem 
SPIRIT MEDICAL a EKOM na instalaci a provoz těchto zařízení. Mikrochirurgickou jednotku jsme 
následně dopravili do nemocnice DHQ ve Skardu, instalovali a předali jako dar České republiky. Spolu 
s jednotkou jsme dovezli i spousty umělých čoček, které darovala FN Brno-Bohunice. Akce měla ve 
Skardu velký mediální ohlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalovaná mikrochirurgická jednotka Protagé s kompresorem 
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Instalace bezolejnatého kompresoru 

Instalace a test mikrochirurgické jednotky Protagé 
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Účetnictví Czech Hospital, o.s. 

Přehled nákladů a výnosů 2012 
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Výkaz zisku a ztrát 2012 
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Rozvaha 2012 



35 
 

 

Obratová a zůstatková předvaha 2012 
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Účetní osnova pro rok 2012 
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Zdroje financování, materiální a ostatní podpora v roce 2012 

• Ministerstvo zahraničních věcí ČR – dotace ze státního rozpočtu ČR 

• Seznam dárců finanční pomoci: 

Badač Pavel 

Comma Pavel Filip 

Dokoupil Vítězslav Ing. 

Efekt Plus 

Farmak a.s. 
Farmak Moravia 
Chata Paprsek rodina Mikova 

Janáková Václava 

Jiřík Petr MUDr. 

Juřínková Alena 

Kanický Viktor 

Křepelka Jiří 

Nadace Malý Noe 

Nadační fond Pomozte dětem 

obec Tovéř 

Ondřich Libor 

Pavlica Jiří Ing. 

Jedličková Lucie 

Moulisová MUDr. 

Rohrbacher Tomáš 

Salz Hanuš 

Silinger Petr Ing. 

Slámová Radana 

Škvařilová Marcela MUDr. 
Šormová Věra 
Štěrba Otakar Prof. 

Viktorin Leoš JUDr. 

Vít Petr 

Vránová Hana 
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Závěr 
 

Co dodat závěrem? Rok 2012 byl pro nadaci Czech Hospital o.s. i pro nás úspěšným rokem. Byly nám 

schváleny dva projekty. Všech vytyčených úkolů se nám podařilo dosáhnout. Naplnili jsme cíle obou 

našich projektů. Nemocnice je plně zásobena a personálně zajištěna pro další rok svého provozu. 

Povedla se nám zajistit stáž pro pákistánského lékaře Dr. Niaze a podařilo se nám vytvořit 

dokumentární film Khuda-e-Faring, který měl premiéru ve Zlíně 20.5.2013. 

Jsme toho názoru, že i v roce 2012 jsme naší činností v Baltistánu, co nejlépe reprezentovali Českou 

republiku a přispěli jsme k jejímu dobrému zvuku v Pákistánu. 

Tímto děkujeme všem našim dárcům, bez jejichž pomoci by projekty Czech Hospital nebyly možné, a 

věříme, že i oni jsou s naší prací spokojeni. 

 

RNDr. Dina Štěrbová 

 

 

 

Ing. Víťa Dokoupil 
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Organizační struktura CZECH HOSPITAL o. s. v roce 2012 
 
 
RNDr. Dina Štěrbová – předseda 
 
Ing. Vítězslav Dokoupil – místopředseda 
 
Členové: 
 
Petra Máchová 
Viola Dokoupilová 
RNDr. Prof. Otakar Štěrba Csc. 
Jana Milučka 

 

Kontaktní adresy 
 

Czech Hospital o. s. 

Šlechtitelů 636/6 

783 71 Olomouc 

IČO: 22737219 

 

Mail:  info@czechhospital.cz 

Web: 
 www.czechhospital.cz 
 www.czechhospital.com 
 www.balti.cz 
 


